Ciència i Societat
Foment de les vocacions científiques

«La ciència és maca» és una de les frases més destacades de Maria Lluch al vídeo I si fossis tu la peça clau?
Aquesta senzilla frase és un bon punt de partida per a aquesta guia didàctica que neix amb l’objectiu de complementar les tres experiències vitals i professionals vinculades a la ciència i, més
concretament, a la recerca que hem vist al vídeo. Són el cas de Maria Lluch, del Centre Regulació Genòmica, Isaac Casanovas, de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, i Aida Pintó i
Claudia Grossi, de l’Institut Català de Ciències del Clima.
Des que alguna persona et pregunta: «I tu, què vols ser de gran?» fins que aconsegueixes entendre qui ets i tenir una lleugera idea de per on vols anar, es necessita de materials que et mostrin, encara
que sigui amb unes quantes pinzellades, què pots arribar a ser si decideixes aventurar-te en el món de la recerca. Un món ric i divers que es pot iniciar per carreres professionals molt diversificades i
cada cop més estretament relacionades amb la tecnologia. Per tant, decidir-se per la via de la investigació, pot fer-se triant itineraris professionals molt diferents, tots ells necessaris i interessants.
A més, sembla inevitable mencionar en aquesta guia l’enriquiment que suposa la possibilitat de conèixer persones d’altres països, atès el marcat caràcter internacional que té qualsevol troballa. També
cal esmentar l’aprenentatge permanent que requereix la recerca, la lectura i l’elaboració d’articles d’actualitat, les discussions i les aportacions entre els professionals d’un mateix equip de treball, els
viatges i els intercanvis, la importància de l’anglès com a llengua de relació professional, etc.
Per tot això, el visionat del vídeo I si fossis tu la peça clau? acompanyat d’aquesta guia didàctica, en què es treballen i plantegen altres reflexions addicionals, poden contribuir al despertar de noves
inquietuds de joves que encara no tinguin clar el seu futur professional. I, qui sap, potser la ciència també els sembla maca…
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